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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554

สารบัญ
หน้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
บทนํา
วิธีการประเมิน
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตาราง ป.1)
สรุปผลการประเมิน
6.1 ตาราง ป.2 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
6.2 จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
7. พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
8. ภาคผนวก
y กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน

4
5
7
9
11
12
16
17

3

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 2553 วันที่ 30
มิถุนายน 2554 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.25 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยมีจํานวน 3 องค์ประกอบ
(1, 3, 8) อยู่ในระดับดีมาก, 3 องค์ประกอบ (4, 5, 6) อยู่ในระดับดี, 1 องค์ประกอบ (2) อยู่ในระดับพอใช้
และ 1 องค์ประกอบ (7) อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 8 องค์ประกอบ โดยสรุปเป็นดังนี้
ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์
ประกอบคุณภาพ

0.00 -1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ตัวบ่งชี้
I

P

องค์ประกอบที่ 1

1

องค์ประกอบที่ 2

1

องค์ประกอบที่ 3

1

องค์ประกอบที่ 4

5

องค์ประกอบที่ 5

O

รวม

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้

5.00

คุณภาพดีมาก

3.50

คุณภาพพอใช้

5.00

คุณภาพดีมาก

4.50

คุณภาพดี

1

4.00

คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 6

1

4.00

คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 7

1

2.00

ต้องปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 8

1

5.00

คุณภาพดีมาก

เฉลี่ยรวม
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการ
ประเมิน

1
3

4.50

3.50

4.25

คุณภาพ
ดี

คุณภาพ
พอใช้

คุณภาพ
ดี

หมายเหตุ
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บทนํา
ข้อมูลพืน้ ฐานของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทันสมัย ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ เ ริ่ ม เตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะจั ด ตั้ ง สํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาขึ้ น อย่ า งจริ ง จั ง
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง มีรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
กรรมการ ต่อมาได้มีมติให้จัดทําโครงการจัดตั้งสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
มหาวิท ยาลั ย ได้ ป รั บ ปรุ งอาคารเรี ย นรวม ตึ ก 14 พื้น ที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้ จัด สรรงบ
ประมาณสําหรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสํานักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการห้องสตูดโิ อ
ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
(IT Campus) ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบโครงการ
จัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยี
การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทําให้การจัดการศึกษา ในระบบนี้ได้ผลดี
ไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการแบ่งส่วนงานให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
เป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2543 สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
จึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกํากับมหาวิทยาลัยตั้งแต่
พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีนโยบายให้สํานักสื่อฯ เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สร้าง
ฐานข้อมูล เชิ งวิ ชาการและเชิ งประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึ กปฏิบัติงานให้แ ก่นิสิตคณะต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สํานักคอมพิวเตอร์ และสํานักหอสมุดกลาง เพื่อให้มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่หารายได้ในลักษณะการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมทําให้ปัจจุบันสํานักสื่อฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายคุณภาพ
ปรัชญา
เทคโนโลยีนําการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม
ปณิธาน
มุ่งพัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐาน
งานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล
พันธกิจ
1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม
3. สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. สร้างสรรค์งานผลิตและให้บริการสื่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
5. สร้างแหล่งทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. พัฒนาระบบการผลิตและบริการให้มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและมีคุณธรรม
3. สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. ผลิตและให้บริการสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ในทุกศาสตร์
และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
5. สร้างฐานข้อมูลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
6. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
7. สร้างสรรค์งานผลิตและบริการ เพื่อหารายได้พัฒนาองค์กร
6

วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ตามระบบและกลไกที่
กําหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้
2. ให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
3. ให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
2. ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิม่ เติมโดย
y สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชมสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
y สัมภาษณ์ และจดบันทึก (ผู้บริหาร และบุคลากร)
y ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบัน
ผลดําเนินการ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์

(บรรลุ =9,
ไม่บรรลุ= X)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

P

ข้อ

4

8

9

P

ข้อ

5

O

ร้อยละ

80

6,163

8,680

6

9

5.00

71.00

x

2.00

P

5.00
ข้อ

3

5

9

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
4.1 ภาวะผู้นําของคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน
4.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบัน
เรียนรู้
4.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร
4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
4.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
4.6 ระดับความสําเร็จในการลด
ระยะเวลาและหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ
4.7 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
4.8 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการกิจกรรม 5 ส

5.00
3.50

องค์ประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

หมายเหตุ

5.00

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์
เต็ม 5
คะแนน

5.00
4.50

P

ข้อ

3

7

9

5.00

P

ข้อ

3

5

9

5.00

P

ข้อ

4

6

9

4.00

P

ข้อ

3

5

9

5.00

P

ข้อ

6

6

9

5.00

O

ข้อ

6

6

9

4.00

O

ข้อ

6

7

9

5.00

O

ข้อ

3

5

9

3.00

ขาด 4

ขาด 6,7

ขาด
5,7,8

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

ผลดําเนินการ
หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์

(บรรลุ =9,
ไม่บรรลุ= X)

องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
5.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

P

ข้อ

5

6

9

P

ข้อ

7

ขาด 1

O

ค่าเฉลี่ย

-

-

-

8

9

4.00

ขาด 9

-

-

-

ยกเว้น

2.00
P

ข้อ

3

2

x

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
8.1 กระบวนการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนโดยเน้นความยั่งยืน
8.2 ระบบการให้บริการวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์

4.00
4.00

องค์ประกอบที่ 7 วิจัยสถาบัน
7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไก
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
สถาบัน

หมายเหตุ

4.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
6.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
6.2 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด

คะแนน
เทียบเกณฑ์
เต็ม 5 คะแนน

P

-

-

P

ข้อ

5

ขาด 3-6

5.00
-

ภาพรวมทั้งหมดของคะแนนเทียบเต็ม 5 คะแนน
แปลผลการประเมิน 5 ระดับ

2.00

-

-

-

-

5

9

5.00

ไม่
ประเมิน

4.25
การดําเนินงานระดับดี
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์
ประกอบคุณภาพ

0.00 -1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ตัวบ่งชี้
I

O

องค์ประกอบที่ 1

P
1

องค์ประกอบที่ 2

1

1

องค์ประกอบที่ 3

1

องค์ประกอบที่ 4

5

องค์ประกอบที่ 5

รวม
5.00

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้

คุณภาพดีมาก

3.50

คุณภาพพอใช้

5.00

คุณภาพดีมาก

4.50

คุณภาพดี

1

4.00

คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 6

1

4.00

คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 7

1

2.00

ต้องปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 8

1

5.00

คุณภาพดีมาก

เฉลี่ยรวม
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการ
ประเมิน

3

-

4.50

3.50

4.25

-

คุณภาพ
ดี

คุณภาพ
พอใช้

คุณภาพ
ดี

หมายเหตุ
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 2553 วันที่ 30
มิถุนายน 2554 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 4.25 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยมีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ องค์ประกอบที่ 3 การทํานุบํารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และองค์ ป ระกอบที่ 8 ตั ว บ่ ง ชี้ อั ต ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และของหน่ ว ยงาน, มี 3
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 5 การเงินและ
งบประมาณ องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ, มี 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก และมี 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 วิจัยสถาบัน
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม
1. ควรทําความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากรในด้านวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการกําหนดพันธกิจ
ด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
2. ควรเร่งจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการหารายได้
3. ควรเร่งจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยครอบคลุมทั้ง Demand
Side และ Supply Side
องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
12

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
จุดแข็ง
สํานักสื่อฯ มีกิจกรรม/โครงการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสํานักสื่อฯ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรประชาสัมพันธ์ผลงานของสํานักสื่อฯ ให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและบุคคล
ภายนอกได้ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการ สื่อ และช่องทางที่หลากหลาย
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ดําเนินการและประเมินผลแล้ว น่าจะได้จัดหมวดหมู่ตามพันธกิจ/
กลุ่มงาน และประมวลผลในภาพรวมของพันธกิจ/กลุ่มงาน
องค์ประกอบที่ 3

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
สํานักสื่อฯ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
หากได้มีการกําหนดและ/หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นของสํานักสื่อฯ เอง

จะดียิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 4

การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
สํานักสื่อฯ มีจดุ โดดเด่นในด้านปัจจัยนําเข้า และกระบวนการของการบริหารจัดการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารมีภาวะผู้นํามาก
2. ให้ความสําคัญในการบริหารเชิงระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
3. ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
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จุดที่ควรพัฒนา
สํานักสื่อฯ มีจุดที่ควรพัฒนาในด้านกระบวนการจัดทํา KM และด้านระดับความสําเร็จ
ดังนี้
1. การทํา KM ยังไม่สนองตอบความต้องการของสํานักสื่อฯ ได้อย่างครบถ้วน
2. การระบุประเด็นความเสี่ยงยังค่อนข้างกระจายในประเด็นย่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติ ซึ่งไม่จําเป็นต้องจัดแผนลดความเสี่ยง
3. ขาดระบบการติดตามประเมินผลและการนําผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้
เวลาในการปฏิบัติงาน
4. ขาดการประเมินผลและการนําผลประเมินผล 5ส ไปปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรม 5ส
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการ KM ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทําความเข้าใจให้ตรงกัน และควรระบุความรู้ที่ต้องการจัดการจากพันธกิจ (Mission) สมรรถนะหลัก (Core
Competency) และการประเมินความต้องการจําเป็น (Need Assessment) ของผู้ต้องการใช้ความรู้
2. ควรให้ความสําคัญของประเด็นความเสี่ยงที่เชื่อมโยง และส่งผลต่อพันธกิจหลักของ
สํานักสื่อฯ ที่สําคัญคือความเสี่ยงด้านรายได้ของสํานักฯ และความเสี่ยงด้านการวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
สํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการและการเรียนการสอนที่มีการ
ดําเนินงานจัดหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
สํานักสื่อฯ ยังไม่มีการดําเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างชัดเจน เต็มรูปแบบที่
ต้องการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสํานักสื่อฯ และของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ
1. สํานักสื่อฯ ต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินตามขั้นตอนให้ชัดเจน
2. สํานักสื่อฯ ควรพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของ
ชุมชน มศว และมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
สํานักสื่อฯ มีการดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 7

การวิจัยสถาบัน
จุดแข็ง
การจัดสรรงบประมาณการวิจัย ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรของสํานักสื่อฯ
จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริม อบรม ให้บุคลากรให้มีความสามารถด้านการวิจัยมากขึ้น และอาจเป็นใน
ลักษณะงานวิจัยแบบ Routine to Research ที่จะมาใช้ในงานประจําได้

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
จุดแข็ง
มีการจัดทํา Video on Demand อย่างสมบูรณ์แบบ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ได้รับรู้ในสังคม มศว ให้มากขึ้น และแพร่หลายมากขึ้น และ
ควรจัดให้เป็นอีกระบบหนึ่งของการจัดการความรู้
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พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านระบบการประกันคุณภาพ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้มีความ
สอดคล้องกับระบบการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการบูรณาการ
ตัวบ่งชี้ให้มีความครอบคลุมการประเมินและการจัดทํารายงานตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีพัฒนาการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษามากขึ้นหลายด้าน โดยมีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินในรอบปีการศึกษา
2552 มาดําเนินการเพื่อให้ผลการดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ และบรรลุเป้าหมาย มีการดําเนินงาน
ตามแผน มีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ การดําเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ
พัฒนาตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสํานักสื่อฯ เป็นผลให้คะแนนการประเมินในภาพรวมอยู่
ในระดับดี
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
การคํานวณร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) ควรแยกตามกลุ่มงาน เพื่อจะได้
นําไปพัฒนาในกลุ่มงานนั้นๆ
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กําหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปีการศึกษา 2553
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
เวลา

กิจกรรม

สถานที่

09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ห้องประชุม 14-404
ประเมินฯ และแนะนําข้อมูลของ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
สํานักสื่อฯ โดยผู้อํานวยการสํานัก
สื่อฯ
09.15 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม
เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการประเมิน
09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา
SAR และศึกษาหลักฐานข้อมูล
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา
SAR และศึกษาหลักฐานข้อมูล
15.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม
เพื่อสรุปผลการประเมิน และ
เตรียมตัวเพื่อนําเสนอผลการ
ประเมิน
16.00 - 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินต่อสํานัก
สื่อฯ

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ

คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ
คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ
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